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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um stjórnsýslukæru. Það sem heillaði mig að viðfangsefninu var 

hversu auðvelt það virðist vera að ganga framhjá stjórnsýslulögunum. Þá eru stjórnsýslulögin 

heldur ung og velti ég því fyrir mér hvort þau þjóni þeim tilgangi sem þeim var settur. Ég mun 

velta upp dómaframkvæmd, álitum og skoða starfslok starfsmanna stjórnvalda og fleira, en 

reglur stjórnsýsluréttarins gilda þar. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og aðrir 

lagabálkar munu því eiga örlítinn þátt inn í þessari ritgerð. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 

að ákvarðanir stjórnvalda hafa ekki ávallt verið byggðar á málefnalegum sjónarmiðum, 

sérstaklega þegar stjórnvöldum ber að taka matskennda ákvörðun. Allar ákvarðanir 

stjórnvalda eiga að vera á málefnalegum grundvelli og þess vegna fléttast réttmætisreglan inn 

í þessa ritgerð mína. Samspil réttmætisreglunnar og úrræðisins sem felst í stjórnsýslukæru, er 

áhugavert og þá sérstaklega varðandi uppsagnarmál. Kæruheimild til æðsta stjórnvalds þegar 

starfsmanni hjá hinu opinbera er sagt upp er heldur óalgeng, en hann getur ekki kært hvaða 

uppsögn sem er. Þau sjónarmið sem liggja til grundvallar skera úr um hvort starfsmanni sé 

mögulegt að kæra uppsögnina til æðra stjórnvalds eða ekki. Réttaröryggi er hve mest ógnað 

þegar matskenndar ákvarðanir eru fyrir hendi, þess vegna er mikilvægt að slíkar ákvarðnir 

ásamt þeim ákvörðunum sem eiga að vera bundnar reglum geti sætt endurskoðun.1 Sú heimild 

að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra setts stjórnvalds hefur ekki alltaf verið lögfest. Mér 

þykir áhugavert að tilefni hefur verið til þess að lögfesta þessa heimild. Vissulega er um að 

ræða mikilvægan rétt til að láta endurskoða ákvörðun og var uppi óskráð regla um það að 

skjóta mætti ákvörðun lægra setts stjórnvalds til æðra, en sú óskráða regla var greinilega ekki 

talin fullnægjandi og í ljósi þess hefur kæruheimildin verið lögfest. Í stjórnsýslulögunum er að 

finna í sjöunda kafla, ákvæði sem kveða um stjórnsýslukæru, ákvæði um kæruheimild, 

kærufrest, kæru sem berst að liðnum kærufresti, réttaráhrif kærðar ákvörðunar, málsmeðferð í 

kærumáli og form og efni úrskurða í kærumáli. Aðrar lögfestar reglur í stjórnsýslulögunum 

tengjast svo nátengt þessum kafla, til dæmis, rannsóknarreglan og leiðbeiningarskyldan. Ég 

mun byrja á því að  fjalla almennt um stjórnsýslukæru og þar á eftir tek ég umfjöllun um 

réttaröryggi, en það er helsta markmið stjórnsýslulaganna. Þá verður sagan sem liggur að baki 

lögfestingu stjórnsýslulaganna rakin, og í beinu framhaldi kemur kafli um hið lögfesta ákvæði 

26. gr. stjórnsýslulaga. Samspil réttmætisreglunnar og úrræðisns sem felst í stjórnsýslukæru 

færir mig í nánari umfjöllun um réttmætisregluna. Uppbygging ritgerðarinnar er til að byrja 

með fræðileg og sýnir fram á mikilvægi þess að fá ákvörðun endurskoðaða á ódýran, 

                                                           
1 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín. 2. útgáfa, bls. 492-493. 
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skilvirkan og fremur einfaldan hátt. Að lokum hef ég áhuga á málum sem snúa að frávísun á 

stjórnsýslukæru og uppsagnarmálum. Mín kenning er sú að úrræðið stjórnsýslukæra sé ekki 

virt nægilega, og þar með réttaröryggið ekki heldur.  

2 Almennt um stjórnsýslukæru  

2.1  Inngangur að íslenskri stjórnskipun  

Í íslenskri stjórnskipun eru ýmis réttarúrræði, en þau leitast við það að fá ákvarðanir 

stjórnvalda endurskoðaðar og mistök leiðrétt.2 Með stjórnsýslukæru sem réttarúrræði er átt við 

það þegar aðili máls eða annar sá sem kærurétt á, skýtur stjórnvaldsákvöðrun til æðra 

stjórnvalds sem þá er skylt að endurskoða umdeildu ákvörðunina. Hægt er að lesa úr þessari 

skilgreiningu að stjórnvaldsákvörðunin verður endurskoðuð af öðru stjórnvaldi en því sem tók 

hana, enda væri það líklegast ekki vænlegt til árangurs að sama stjórnvald myndi endurskoða 

ákvörðun sem það tók upphaflega. Þannig er það skylda sem myndast hjá æðra stjórnvaldi að 

endurskoða ákvörðun, úrskurðarskylda. Einnig verður lesið úr þessari skilgreiðingu að 

stjórnsýslukæra verður ekki fyrir frumkvæði stjórnvalda, heldur þess sem á kærurétt í málinu. 

Almennt er aðila máls heimilt að leita til dómstóla til að bera undir stjórnvaldsákvörðun og 

leggja þá kröfu fram að hún verði ógild. Hins vegar er stjórnsýslukæra að ýmsu leyti með 

kosti umfram þá leið. Stjórnsýslukæra er ódýr, skilvirk og einföld leið að mestu leyti til að fá 

ákvörðun endurskoðaða.  Þá kemur til sögunnar æðra stjórnvald,  en æðri stjórnvöld hafa alla 

jafna frekar rúma heimild til þess að endurskoða matskenndar ákvarðanir lægri stjórnvalda. 

Þetta vald felur þó ekki í sér niðurfellingu ákvörðunar, heldur vald til þess að ný ákvörðun líti 

dagsins ljós í stað þeirrar sem ósætti var um. 

Athuga ber að stjórnvöld eru stigskipt.3 Í stjórnarskrá Íslands kemur fram að 

framkvæmdarvaldið sé í höndum forsetans og annarra stjórnvalda. Önnur stjórnvöld eru 

beinlínis ráðherrar saman ber 11. gr. stjórnarskrár Íslands og sveitastjórnir saman ber 78. gr. 

stjórnarskrár Íslands. Þessir tveir flokkar stjórnvalda, sveitastjórnir og ráðherrar eru stjórnvöld 

á vegum ríkisins. Í fjölda tilvika er stjórnvöldum falið vald til að gefa öðrum stjórnvöldum 

bindandi fyrirmæli og hefur þannig yfirstjórn yfir öðru stjórnvaldi. Sá grundvöllur að annað 

stjórnvald beri yfirstjórnunarheimildir gagnvart öðru getur verið tvenns konar. Hann getur átt 

stoð í 14. gr. stjórnarskrár, það er að stjórnsýsla ríkisins, ráðuneytin og önnur stjórnvöld á 

vegum ríkisins, skulu almennt lúta yfirstjórn ráðherra. Síðari grundvöllurinn eru sérstök 

                                                           
2 Hafsteinn Þór Hauksson, Kjartan Bjarni Björgvisson og Ólafur Jóhannes Einarsson: Stjórnsýsluréttur – fjölrit, 

bls. 2-3. 
3 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur - fjölrit, bls. 38-40. 
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lagaákvæði. Til er algjör meginregla sem leiðir af slíku stjórnsýslusambandi sem hvílir á milli 

lægra og æðra setts stjórnvalds og það er lögfesta kæruheimildin, stjórnsýslukæran. Þá eru 

kærðar ákvarðanir sjálfstæðra stjórnvalda til sérstakra úrskurðarnefnda. Til dæmis eru 

ákvarðanir samkeppniseftirlits kærðar til áfrýjunarnefndar samkeppnismála.4 En einnig er 

hægt að kæra til tiltekinna ráðuneyta. Dæmi um slík tilvik eru stjórnvaldsákvarðanir sem 

sveitarfélögum er falið að taka, og hægt er að kæra til úrskurðanefnda en jafnframt til 

tiltekinna ráðuneyta. Stjórnsýslukæra hefur í sambandi við sveitarfélög verið talin ákveðið 

eftirlit stjórnsýslu með sveitarfélagi. Þetta eftirlit er á grundvelli stjórnsýslukæru, saman ber 

111. gr. sveitastjórnarlaga.5 Í sumum lögum kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir 

undirstofnunar ráðherra skuli vera kærðar til sérstakrar úrskurðarnefndar, en það er gert til að 

hamla ekki afskipti ráðherra að meðferð málsins, þar til það verður kært mögulega til hans. 

Fram að því hafa lögin fært úrskurðarvald frá ráðherranum. Ef ráðherra hefði afskipti af 

úrlausn máls áður en það hafði verið kært til hans þá myndi hann teljast vanhæfur til úrlausnar 

máls á kærustigi. Það að setja sjálfstæða úrskurðarnefnd er verið að tryggja réttaröryggi, þetta 

á líka við um kærunefnd sem er sett vegna ákvarðana sveitarfélaga, um er að ræða sama 

markmið.6 Hið æðra setta stjórnvald er talið æðra á þeim grundvelli sem stjórnsýslusamband 

er á milli stjórnvalda í stigskiptri stjórnsýslu eins og komið hefur verið að. Athuga ber þó að 

stjórnsýslukæru er ekki alltaf beint til þess stjórnvalds sem almennt er talið æðra í 

stjórnkerfinu en það stjórnvald sem tók hina umdeildu ákvörðun. Til að mynda ef 

forsætisráðuneytið tæki ákvörðun um að synja beiðni um upplýsingar á grundvelli 5. gr. 

upplýsingalaga nr. 140/2012, þá væri hægt að skjóta þeirri ákvörðun til úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál er alls ekki æðra sett stjórnvald gagnvart 

forsætisráðuneytinu í skilningi stigskiptingar stjórnsýslu, en er hins vegar æðra stjórnvald í 

því stjórnsýslusambandi sem um ræðir í þessu tiltekna tilviki. Hið æðra setta stjórnvald getur 

ekki komið sér undan því að leysa úr málinu sem er skotið til þess. Hjá þeim er 

úrskurðarskylda.7 Þó er sá varnagli á að aðili geti skotið máli sínu undir dómstóla hafi hið 

æðra setta stjórnvald ekki leyst úr því innan þriggja mánaða.8 Áhugavert er að áður en 

stjórnsýslulögin voru sett, 1993, þá var viðurkennd sú óskráða réttarregla að heimilt væri að 

                                                           
4 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur - fjölrit, bls. 40-46. 
5 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur - fjölrit, bls. 56-59. 
6 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur - fjölrit, bls. 59-68. 
7 Hafsteinn Þór Hauksson, Kjartan Bjarni Björgvisson og Ólafur Jóhannes Einarsson: Stjórnsýsluréttur – fjölrit, 

bls. 2-3. 
8 Forsætisráðuneytið: Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 108. 
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kæra ákvörðun til æðra stjórnvalds, en þó voru undantekningar þar á.9 Þá þykir dómur Hrd. 

1954, bls. 17 sýna þessa reglu vel, en þar segir:  

 
Við samvistarslit A og B var ákveðið að B skyldi greiða framfærslueyri með A, þar til þau yrðu 

skilin að lögum. Vanskil voru á greiðslum B, A krafðist úrskurðar sakadómara um 

greiðsluskyldu B. Sakadómari úrskurðaði að B skyldi greiða mánaðarlega hina umsömdu 

fjárhæð. B taldi sig hafa greitt hina umsömdu fjárhæð, þá skaut A málinu til dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins.  Þá sagði í dómnum: ,,Slíkt málskot til æðra stjórnvalds þykir þó vera 

heimilt, enda sé það framkvæmt án ástæðulauss dráttar, eftir að aðili fékk eða mátti fá vitneskju 

um úrskurð valds.“ 

 

Stjórnsýslukæra getur verið mjög áhrifaríkt úrræði og því fullt tilefni til að semja nokkur 

ákvæði um meðferð kærumála í stjórnsýslulagabálknum, til þess að koma kærumeðferð í 

fastari skorður og gera hana að virkara úrræði.10 Í sjöunda kafla stjórnsýslulaganna eru því 

komin ákvæði um form og efni úrskurða í kærumálum, málsmeðferð í kærumálum, 

kærufresti, réttaráhrif kærðar ákvörðunar og ákvæði um kæruheimild. Þó er ekki vikið að efni 

kæru né formi hennar í stjórnsýslulögunum. Hins vegar kemur fram í athugasemdum við 

frumvarp að lögunum, að ekki séu gerðar sérstakar kröfur til forms kæru. Hægt er bæði að 

bera fram kæru munnlega eða skriflega. Þegar litið er að efni kæru er almennt gengið út frá 

því að nægilegt sé að aðili tjái æðra stjórnvaldi að hann sé ósáttur eða óánægður með 

ákvörðunina. Samkvæmt lögfestum reglum stjórnsýslulaganna, hvílir sú skylda á æðri 

stjórnvöldum að leiðbeina aðila og athuga hvort hann óski eftir því að kæra þá ákvörðun sem 

tekin var af lægra settu stjórnvaldi.  Ef sú ósk er fyrir hendi þá skal æðra stjórnvaldið sem 

leitað var til rannsaka ákvörðunina sem ósættið lá um. Einnig skal það rannsaka kröfur aðila 

og rök hans, ásamt öðrum upplýsingum og gögnum er málið varðar.11 Skoða ber álit í UA 6. 

janúar 1994 (545/1991): 

 
Samkvæmt almennum reglum stjórnsýsluréttar verða ekki gerðar strangar kröfur til forms eða 

framsetningar málskots til æðra stjórnvalds. Í því sambandi er nægjanlegt að aðili, sem ekki unir 

ákvörðun lægra setts stjórnvalds, tjái æðra stjórnvaldi þá afstöðu sína, hvort sem er skriflega eða 

munnlega. Ekki er því þörf á, að aðili tilgreini erindið sem ,,stjórnsýslukæru“, þar sem það ræðst 

af efni erindis hverju sinni, hvort fara beri með það sem kæru. Telji æðra stjórnvald vafa leika á, 

hvort aðili vilji kæra ákvörðun, ber því að leiðbeina honum og ganga úr skugga um hvor hann 

æski þess að fá málið endurskoðað með stjórnsýslukæru. 

 

Þó er að finna ákvæði í sérlögum, til dæmis skattalögum, þar sem gert er að skilyrði að 

kæra sé skrifleg. Einnig kemur það fyrir að skylt sé að ákveðið efni skuli koma fram, svo sem 

                                                           
9 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 251. 
10 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3306. 
11 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 252-253. 
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kröfur aðila og rök.12 Ef aðili skyldi flaska á þessum lögákveðnum skilyrðum þá væru 

afleiðingarnar ekki alvarlegri en svo að stjórnvald myndi aðeins leiðbeina aðila um hver þessi 

skilyrði væru, saman ber 7. gr. stjórnsýslulaga, og veita aðila ákveðinn frest til að koma 

kærunni á rétt lögskipað form.13  

Í lögum kemur yfirleitt fram sérstök afmörkun á því hver eigi kærurétt að máli. Til að 

mynda er í 49. gr. laga nr. 58/1992 um vernd barna og ungmenna er skýrlega afmarkað hverjir 

geti átt kæruaðild. Í því ákvæði er talið upp ,,foreldrar, forráðamenn barns eða aðrir þeir, sem 

eru barninu nákomnir“ geti skotið úrskurði barnaverndarnefndar til Barnaverndarráðs.14 Ekki 

er mælt fyrir um kærurétt í stjórnsýslulögunum en farið er eftir almennum sjónarmiðum. 

Metið er hvort aðili hafi einstaklega og verulega hagsmuna að gæta þegar kemur að úrlausn 

máls. Litið er til þess hversu náið hagsmunir aðilans tengjast úrlausn um ágreiningsefnið. 

Kæruaðild hefur ekki verið sett þröngar skorður, saman ber UA 6. júlí 2009 (5475/2008), en 

þar taldi umboðsmaður Alþingis að ekki væri tilefni til að setja þröngar skorður við kæruaðild 

enda væru skilyrði um tengsl aðila við efni hlutaðeigandi ákvörðunar uppfyllt. Sú skylda 

hvílir á æðra stjórnvaldi að gæta þess að reglum um kæruaðild sé framfylgt að eigin 

frumkvæði.15 

2.2 Réttaröryggi  

Stjórnsýslulögin búa yfir því markmiði að stuðla að auknu réttaröryggi í stjórnsýslunni.16 Það 

var þó ekki fyrr en árið 1980 sem samþykkt var þingsályktun um á 103. löggjafarþingi um 

undirbúning almennra stjórnsýslulaga. Í greinargerð að tillögu stóð meðal annars að 

 
 [T]illaga þessi er flutt til að tryggja réttaröryggi einstaklinga gagnvart ákvörðunum stjórnvalda 

og jafnfrramt til að gera athafnir framkvæmdarvaldsins skýrari og traustari. Í því sambandi er að 

mati flutningsmanns nauðsynlegt að setja reglur um málsmeðferð í stjórnsýslunni sem tryggi 

rétt aðila til að tjá sig áður en stjórnvaldsákvarðanir, sem að þeim beinast, eru teknar.17 

 

Ör þróun varð í íslensku þjóðfélagi stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina og sú þróun gerði 

kröfur til ítarlegrar löggjafar á þó nokkrum sviðum. Stjórnsýslan sá um framkvæmd þessara 

laga og setti stjórnvaldsfyrirmæli um nánari útfærslu á þeim. Þar sem stjórnsýslan og hennar 

valdsvið stækkað sífellt leiddi það til þess að frekari afskipti urðu af borgurunum. Þau afskipti 

urðu til þess að borgurunum voru tryggð lágmarksréttindi í samskiptum sínum við stjórnvöld. 

                                                           
12 Ólafur Ólafsson: „Verkefni og starfshættir yfirskattanefndar“, bls. 3-4. 
13 Arvid Frihagen: Forvaltningsrett, bls. 244. 
14 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 254-255. 
15 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 253. 
16 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3277. 
17 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 32. 
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Annars staðar á Norðurlöndum var þó farið að skipuleggja stjórnsýslulög og helstu lagabálka 

til þess að ýta undir aukið réttaröryggi almennings. Slíkt var ekki gert hér á landi, þróunin hér 

var heldur tilviljunarkennd. Þegar fór að líða að seinni hluta sjöunda áratugsins var farið að 

ræða um aukið réttaröryggi borgaranna gagnvart stjórnsýslunni. Menn voru hikandi og töldu 

að setning stjórnsýslulaga myndi draga úr skilvirkni stjórnsýslunnar. Vorið 1970 var lögð 

fram tillaga til þingsályktunar um upplýsingaskyldu stjórnvalda. Þar var gert ráð fyrir að lagt 

yrði fyrir þingið frumvarp til laga um skyldu stjórnvalda og ríkisstofnana til að skýra 

opinberlega frá ákvörðunum og störfum sínum, og veita þeim sem óskuðu eftir aðgangi að 

reikningum og skjölum sem almenning varða aðgang að. Þá fóru hlutirnir að gerast. Loks á 

109. löggjafarþingi árið 1986-1987 var lagt fram frumvarp til stjórnsýslulaga. Lagt var þar til 

að lögfesta skyldi meginreglur um leiðbeiningarskyldu stjórnvalda, vanhæfi, andmælarétt, rétt 

málsaðila til þess að kynna sér gögn máls og um form stjórnvaldsúrskurða. Frumvarp til laga 

um umboðsmann Alþingis var lagt fram samhliða frumvarpi til stjórnsýslulaga. Aðeins 

frumvarp til laga um umboðsmann Alþingis var samþykkt á Alþingi og gefið út sem lög nr. 

13/1987 um umboðsmann Alþingis. Þó var frumvarp til stjórnsýslulaga ei útrætt. Frumvarp til 

stjórnsýslulaga var aftur lagt fyrir Alþingi á 112. löggjafarþingi árið 1989-1990 en aftur gekk 

það ekki. Sama saga endurtók sig þegar sama frumvarp var lagt fram á 113. löggjafarþingi 

árið 1990 og gekk það ekki heldur. Á 116. löggjafarþingi árið 1992 var enn á ný lagt frumvarp 

til stjórnsýslulaga fyrir Alþingi og hlaut það samhljóða samþykki hinn 27. apríl 1993. Það var 

staðfest og gefið út sem lög nr. 37/1993 hinn 30. apríl 1993. Það úrræði sem stjórnsýslulögin 

veita almenningi, að fá ákvarðanir stjórnvalda endurskoðaðar eru almennt grundvölluð á 

sjónarmiðum um aukið réttaröryggi og réttarvernd borgaranna.18 

2.3 26. gr. stjórnsýslulög nr. 37/1993  

Um alla opinbera stjórnsýslu gilda stjórnsýslulögin, hvort sem í höndum ríkis, sveitarfélaga, 

sérstaka stofnana, sjálfstæðra stjórnsýslunefnda eða annarra aðila á þeirra vegum. Þó gilda 

stjórnsýslulögin aðeins þegar teknar eru ákvarðanir sem varða rétt eða skyldu manna. Einnig 

skilgreint sem stjórnvaldsákvarðanir. Slíkar ákvarðanir voru kæranlegar fyrir lögfestingu 

stjórnsýslaga nr. 37/1993. Almennt var viðurkennd óskráð réttarregla sem fól í sér heimild til 

að kæra ákvörðun til æðra stjórnvalds. Með 1. mgr 26. gr. stjórnsýslulaga var þessi 

meginregla lögfest. Í 1. mgr 26. gr stendur til boða lögbundin heimild til að kæra 

stjórnvaldsákvarðanir. 2. mgr. 26. gr inniheldur tvær undantekningar í stjórnsýslulögunum. Í 

4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga er að finna sérstaka kæruheimild ef afgreiðsla máls kynni að 

                                                           
18 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 31-33. 
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dragast óhæfilega, þá er heimilt að kæra það til þess stjórnvalds sem ákvörðun í málinu verður 

kærð til. Síðari undantekninguna er að finna í 2. mgr. 19. gr. stjórnsýslulaga, en þar kemur 

einnig fram að kæra megi synjun eða takmörkun á aðgangi að gögnum til þess stjórnvalds sem 

ákvörðun í málinu verði kærð til.19 Þessi síðari undantekning er nauðsynleg, ef hún væri ekki 

til staðar þá gæti lægra sett stjórnvald frestað málinu og neitað að ljúka meðferð sinni. Þannig 

myndi málið sitja fast í kerfinu án þess að aðili gæti vísað máli sínu til æðra stjórnvalds enda 

hafði engin ákvörðun verið tekin enn í málinu.20 Vert er að nefna ólögfesta reglu sem hefur 

töluvert gildi innan stjórnsýsluréttarins en það er réttmætisreglan. Sú regla dregur úr hættu 

geðþóttaákvarðanna og þeim ákvörðunum sem grundvallast af ómálefnalegum sjónarmiðum 

við ákvarðanatöku stjórnvalda.21 

3 Réttmætisreglan  

3.1 Málefnaleg sjónarmið 

Á 19. öld skiptust stjórnvaldsákvarðanir í tvo flokka, þetta var í dönskum rétti en átti rót sína 

að sækja í þýska fyrirmynd. Þessir tveir flokkar voru lögbundnar stjórnvaldsákvarðanir og 

hins vegar matskenndar stjórnvaldsákvarðanir. Líkt og titillinn á fyrrnefnda flokknum gefur til 

kynna þá voru slíkar ákvarðanir byggðar á lögbundum skilyrðum og sá síðarnefndi á 

matskenndum lagagrundvelli. Mat stjórnvalda þótti frjálst að þessu leyti og þegar vísað var til 

slíkra valdheimilda var rætt um ,,frjálst mat stjórnvalda“. Slíku fyrirkomulagi var fylgt í 

íslenskum rétti á 19.öld. Allar stjórnvaldsákvarðanir íslenskra stjórnvalda í dag eru bundnar 

reglum og geta sætt endurskoðun dómstóla á grundvelli þeirra. Hið frjálsa mat er því ekki 

lengur fyrir hendi í íslenskum stjórnsýslurétti. Þó er stjórnvöldum falið með lögum að taka 

margvíslegar matskenndar ákvarðanir. Það er réttmætisregla stjórnsýsluréttarins sem segir að 

allar slíkar ákvarðanir stjórnvalda skulu ávallt byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. Brot á 

réttmætisreglunni flokkast sem valdníðsla. Þegar fram fer matskennd ákvörðun er farið eftir 

matskenndum reglum, en þær reglur eru greindar í fjóra meginflokka. Í fyrsta lagi eru það 

reglur sem fela í sér stjórnsýslulegt mat, í öðru lagi svigrúms- og vísireglur, í þriðja lagi reglur 

um sérfræðilegt mat og í fjórða lagi reglur sem fela í sér sönnunarmat. Til að byrja með ef 

litið er til fyrsta flokksins, hins stjórnsýslulegs mats, þær reglur sem er að geyma þar fela í sér 

valdheimildir fyrir stjórnvöld til að taka matskenndar ákvarðanir á sviði sem löggjafinn hefur 

ekki treyst sér til að setja fastmótaðar reglur. Þannig skortir reglusetningu frá löggjafanum 

                                                           
19 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 267-270. 
20 Páll Hreinsson: ,,Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 562. 
21 Forsætisráðuneytið: Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 32-33. 
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innan hins matskennda þáttar. Þess vegna hafa stjórnvöld ákveðnar stjórnunarheimildir á 

þessu matskennda sviði. Svigrúms- og vísireglur fela í sér matskenndan mælikvarða, þar sem 

lagt er mat og túlkun á orð sem hægt er að leggja mismunandi skilning í. Dæmi um slík orð 

eru til að mynda nauðsynlegt, hættulegt, mikilvægt, verulegt og nægilegar ástæður. Einnig er 

lagt mat á framtíðarhorfur, þá er skoðað hvort eitthvað geti brotið í bága við ákveðið starf eða 

hvort það sé forsvaranlegt. Siðferðileg sjónarmið koma líka við sögu. Reglur um sérfræðilegt 

mat lúta að staðreyndum máls á meðan stjórnsýsulegt mat lýtur að lagagrundvelli máls. 

Sérfræðilegt mat snýst um að komast að réttri niðurstöðu, ekkert svigrúm, aðeins litið á 

rökstudda matsgerð varðandi staðreyndir málsins. Reglur um sönnunarmat lúta að mati á því 

hverjar staðreyndir máls eru þegar sönnunargögn eru ekki til staðar, og ekki fullnægjandi 

upplýsingar. Í þeim tilfellum þegar ákvarðanir stjórnvalda grundvallast á mati, ber 

stjónvöldum að taka upplýsta og málefnalega ákvörðun að gæta að réttmætisreglunni.22 

3.2 Mat stjórnvalda  

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun tekin í skjóli stjórnvalds um rétt eða skyldu aðila. Sumar 

þessar stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru af stjórnvaldi byggja á matskenndum grundvelli. 

Þá þarf þetta mat stjórnvalda að byggja á sjónarmiðum sem teljast málefnaleg. 

Lögskýringargögn leiða oft af sér hvað þykir málefnalegt. Þó kemur fyrir að slíkt mat 

stjórnvalda sé ekki byggt á grundvelli allra málefnulega sjónarmiða sem geta komið til greina. 

Sjónarmiðin geta oft verið ósamrýmanleg. Sú meginregla sem er lögð til grundvallar er að 

stjórnvöld velji það sjónarmið sem þau telja málefnalegt, leggja grundvöll að og byggja 

ákvörðun á. Jafnframt velja þau hvað áhersla sé lögð á, þannig geta þau rökstutt ákvörðun 

sína. Þá kviknar sú spurning hvort aukið vægi sé lagt á ákveðna þætti til að tiltekin ákvörðun 

líti betur út, og hvort þessir þættir hafi yfirleitt fengið slíkt vægi. Þess vegna er 

jafnræðisreglan stór þáttur í þessu mati, en hún á að leiða til þess að sambærileg mál á 

grundvelli sömu eða svipaðra sjónarmiða sé leyst úr á grundvelli sömu réttarheimilda. Í því 

sambandi er vert að nefna Hrd. 1976, bls.456, þar voru fimm verkfræðingar skipaðir í nefnd 

af Háskóla Íslands, þeir áttu að semja kennsluáætlun. Þessir verkfræðingar töldu að ekki hafði 

verið ákveðið hvernig átti að ákveða þóknun fyrir nefndarstörfin. Fjármálaráðuneytið ákvað 

þeim lægri þóknun en verkfræðingar fá annars staðar. Í dómi Hæstaréttar var talið að ekki 

höfðu verið rök fyrir því að gera þennan mismun. Beita hefði átt sömu sjónarmiðum og við 

launaákvörðun nefndarmannanna. Vissulega hafa stjórnvöld ákveðið frelsi en þó ekki algjört 

frelsi til ákveða slíkt. Til eru ýmsar efnisreglur, hvort sem lögfestar eða ólögfestar sem 

                                                           
22 Páll Hreinsson: Almennar efnisreglur, bls. 5-8. 
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takmarka þetta frelsi. Mikilvæg skylda hvílir á stjórnvöldum að byggja þessar matskenndu 

ákvarðanir á ákveðnum sjónarmiðum, skyldubundnum sjónarmiðum. Þetta eru sjónarmið sem 

koma fram í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum og gert er ráð fyrir að þessi sjónarmið séu 

dregin inn í matið. Ákveðin markmið liggja á bakvið lögin og stjórnvaldsfyrirmælin sem 

stjórnvöldin eiga að byggja ákvörðun sína á. Þetta eru markmið sem lúta að 

réttaröryggissjónarmiðum og sjónarmiðum um vernd mannréttinda. Svo eru það sjónarmið 

sem færð eru fram af málsaðila og sjónarmið sem koma fram í umsögnum sem aflað er með 

álitsumleitan, en þetta eru sjónarmið sem stjórnvöldum ber einnig að líta til.23 Þá má velta því 

fyrir sér hvort markmiðinu að auknu réttaröryggi sé í raun og veru verið að fylgja eftir.  

4 Algengar og mikilvægar stjórnsýslukærur  

4.1 Dómaframkvæmd og álit umboðsmanns Alþingis  

Samkvæmt ofangreindri umfjöllun er stjórnsýslukæra mikilvægt og nauðsynlegt úrræði. Þá 

ber  að athuga hvort frávísun á slíku úrræði eigi sér alltaf fullnægjandi lagastoð, og einnig 

hvort skilyrðin sem eru fyrir hendi þrengi réttinn um of. Til þess að komast að rökstuddri 

niðurstöðu lít ég yfir fjölda álita og dóma. Þegar takmarka á réttindi borgara verður að hafa 

meðalhófsregluna í huga, það er, ganga ekki lengra en nauðsyn krefur. Íþyngjandi ákvarðanir 

skulu ávallt stefna að lögmætu markmiði og að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber 

til. Skortur á því að meðalhófs sé gætt kemur fyrir í stjórnsýslurétti þegar taka á íþyngjandi 

ákvörðun og jafnvel þó lagaheimild skorti ekki.24 Í UA 23. maí 2001 (2970/2000) var kvartað 

yfir að stjórnsýslukæra hennar A, vegna starfsloka á Landspítalanum hafi verið vísað frá 

heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytinu, sem sagt æðra stjórnvaldinu. Umboðsmaður 

Alþingis fór yfir ákvæði 26. gr. stjórnsýslulaga. Það veitir aðila máls almenna heimild til að 

kæra mál til æðra stjórnvalds, sem í þessu tilfelli var heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti, 

í þeim tilgangi til að fá stjórnvaldsákvörðun fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði 

af lögum eða venju. Þó var 49. gr. laga nr. 70/1996 undantekning frá þessu ákvæði. En sú 

undantekning stóð ekki í vegi fyrir því að slík ákvörðun yrði borin undir heilbrigðis- og 

tryggingarmálaráðherra að mati umboðsmanns Alþingis. Umboðsmaður Alþingis taldi því 

þessa frávísun á stjórnsýslukæru óheimila og mæltist til þess að æðra stjórnvaldið skyldi taka 

þetta mál til meðferðar á ný ef A vildi óska þess. Einnig var bent á að tekið yrði enn fremur 

afstaða til annarra atriða sem fram komu í stjórnsýslukæru A. Í þessu áliti er óumflýjanlegt að 

komast að þeirri niðurstöðu að úrræðinu sem stjórnsýslukæra sé, er ekki virt. Næsta álit sem 

                                                           
23 Forsætisráðuneytið: Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 35-37. 
24 Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarákvæða“, bls. 54-58. 
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tekið er til greina er í UA 28. febrúar 2018 (9345/2017). Þar var kvartað yfir úrskurði 

málskotsnefndar Lánasjóðs íslenskra námsmanna, en sá úrskurður snéri að því að vísað var frá 

stjórnsýslukæru A og B. A og B vildu láta fella niður fjárkröfu á hendur þeim sökum 

fyrningar en þessu vísaði Lánasjóður íslenskra námsmanna frá. Lánasjóður hafði stefnt A og 

B til greiðslu sömu kröfu og vildu skjóta málinu til dómstóla. Áhugavert er að A og B leita til 

æðra stjórnvalds og ekki dómstóla en það er stjórnvaldið sem tók hina kærðu ákvörðun sem 

færir ágreiningsefnið undir dómstóla. Umboðsmaður Alþingis benti á að sjálfkrafa myndu þá 

falla niður hagsmunir A og B að fá leyst úr kæru sinni á stjórnsýslustigi, ef málið færi fyrir 

dóm. Þannig taldi umboðsmaður Alþingis að ef fallist yrði á að stjórnvald, Lánasjóður 

íslenskra námsmanna í þessu tilfelli, gæti höfðað dómsmál vegna ágreiningsmáls sem kært 

hefði verið til æðra stjórnvalds eða úrskurðarnefndar, með þeim afleiðingum að málinu yrði 

sjálfkrafa vísað frá kærustjórnvaldinu. Þá geta stjórnvöld eyðilagt möguleika borgara til að fá 

leyst úr málum sínum með stjórnsýslukærum. Niðurstaðan var sú að ekki taldist viðhlítandi 

lagagrundvöllur fyrir frávísun málsins. Umboðsmaður Alþingis benti því Lánasjóði íslenskra 

námsmanna á að taka málið til meðferðar á ný ef A og B óskuðu þess. Aftur er gengið hjá 

stjórnsýslukæru. Stjórnsýslukæra sker sig úr sem sérstakt réttarúrræði og þannig er gengið hjá 

réttaröryggi borgara. Stjórnsýslukæra er bundin ákveðnum skilyrðum, eins og þegar um 

stjórnvaldsákvörðun er að ræða, og þá hvort það séu til dæmis lögvarðir hagsmunir fyrir 

hendi, en einnig eru skilyrði um kæruaðild og kærufrest. Þá má alls ekki svipta aðila þessum 

lögvarða rétti ef hann er til stðar, en stjórnsýslukæra byggir á réttaröryggissjónarmiðum og 

slík frávísun á réttindum sem þessum vekur óhug. Ekki eru allir sem átta sig á því að leita til 

umboðsmanns Alþingis eða frekari úrræða þegar þeir fá slíka frávísun á réttindum í 

hendurnar. Í UA 14. desember 2015 (8419/2015) höfðu landeigendur leitað til umboðsmanns 

Alþingis en þar hafði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið einmitt vísað frá stjórnsýslukæru 

þeirra, vegna þess að það taldi ekki að um stjórnvaldsákvöðrun væri að ræða. Matvælastofnun 

hafði tekið ákvörðun um að hafna landbótaáætlun, en landeigendurnir höfðu gert hana í 

gildistíð eldri reglugerðar og þar með teldust þeir áfram uppfylla skilyrði um þátttöku í 

gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu. Slík ákvörðun og höfnun Matvælastofnunar yrði að teljast 

stjórnvaldsákvörðun þar sem þetta varðaði lagalegan rétt landeigendanna. Þannig hefði 

Matvælastofnun lagt erindið í farveg stjórnsýslumáls. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri 

niðurstöðu að frávísun ráðuneytisins á stjórnsýslukæru landeigendanna hefði ekki verið í 

samræmi við lög. Það virðist vera augljóst að um er að ræða ákvörðun um réttindi og skyldur, 

og að stjórnvaldsákvörðun sé vissulega til staðar. Þess vegna á ég erfitt með að skilja slíka 

frávísun á þeim grundvelli, líkt og í UA 31. október 2013 (7075/2012). Þar var 



13 

stjórnsýslukæru vísað frá af innanríkisráðuneytinu en sú frávísun grundvallaðist af því að 

ráðuneytið taldi ekki lögvarða hagsmuni vera til staðar. Málið snérist um ákvörðun 

Flugmálastjórnar Íslands, að kyrrsetja svifflugu í eigu félags A. Ástæðan fyrir því að 

innanríkisráðuneytið taldi ekki lögvarða hagsmuni vera til staðar var af því að kyrrsetningunni 

yfir svifflugunni hafði verið létt. Þá kviknr upp sú spurning hvort undantekningalaust sé lagt 

upp úr því að stjórnvaldsákvarðanir sem hafa liðið undir sín lok fái ekki úrlausn æðra 

stjórnvalds í kærumáli. Þar með hafa borgarar verið sviptir réttaröryggi sínu, því þá er 

úrræðið, stjórnsýslukæra, þýðingarlaust. Það þykir erfitt að kyngja slíkum rökstuðning 

innanríkisráðuneytisins, enda augljóst að slík kyrrsetning hefur töluverð áhrif á starfsemi 

félags. Einnig hafði félagið orðið fyrir útgjöldum vegna ákvörðunar flugmálastjórnar í þeirri 

viðleitni að aflétta kyrrsetningu svifflugunnar. Umboðsmaður Alþingis lagði áherslu á að 

ógilding stjórnvaldsákvarðana væri ekki bundin við neina afléttingu viðvarandi ástands eða þá 

að réttaráhrif ákvörðunar væru enn virk. Einnig áréttaði hann að líta til 

réttaröryggissjónarmiða sem búa að baki kæruúrræðinu. Að lokum féllst hann á þá skoðun að 

frávísun ráðuneytisins var í andstöðu við lög. Mér hreinlega fallast hendur þegar virtar 

stofnanir og ráðuneyti vanhugsa slíkar ákvarðanir og vanvirða þar með réttarúrræðið sem 

stjórnsýslukæra er og virðast ekki vera varkár þegar þau vísa stjórnsýslukæru frá. Jafnframt 

set ég spurningarmerki við þá sem láta staðar numið eftir að hafa fengið slíka frávísun. Í UA 

6. júlí 2009 (5475/2008) hjá umboðsmanni Alþingis var stjórnsýslukæru vísað frá vegna 

skorts á kæruaðild. Samgönguráðuneytið taldi að félagið ætti ekki kæruaðild að málinu því 

þessi ákvörðun varðaði ekki umtalsverðan hluta félagsmanna þess. Það að vísa málinu frá á 

þeim grundvelli að það hefði verið skortur á kæruaðild virtist furðulegt, enda færu skilyrði 

kæruaðildar eftir almennum reglum stjórnsýsluréttar. Í stjórnsýslulögum er ekki tekin afstaða 

til þess hverjir teldust eiga kæruaðild nema með þeim hætti að sá sem er aðili málsins á 

kæruaðild. Umboðsmaður Alþingis benti á að við slíkt mat á því hverjir teljast aðilar 

kærumáls verður að líta til þess hvort hlutaðeigandi ætti verulegra og einstaklegra hagsmuna 

að gæta við úrlausn málsins. Slík afmörkun á kæruaðild liggur að mati, hvers efnis er 

ákvörðunin, hvaða atvik liggja til grundvallar ákvörðunar, hvaða lagasjónarmið eru fyrir hendi 

og hver tilgangurinn sé með kæruheimildinni. Ef aðild félaga er talin ólögmæt þá ber að hafa 

hliðsjón af óskráðum reglum stjórnsýsluréttarins þegar verið er að skoða hvort það geti átt 

aðild að stjórnsýslumáli.25 Að lokum taldi umboðsmaður Alþingis að ekki væri tilefni til að 

setja þröngar skorður við kæruaðild enda væru skilyrði um tengsl aðila við efni hlutaðeigandi 

                                                           
25 Steen Rønsholdt:  Forvaltningsret, bls. 115. 
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ákvörðunar uppfyllt. Úrskurður ráðuneytisins var því ekki í samræmi við lög að mati 

umboðsmanns Alþingis. Samkvæmt eftirfarandi álitum þá er frávísun stjórnsýslukæru oft brot 

á lögmætisreglu, það er, á ekki stoð í lögum. Lögmætisreglan og réttmætisrelgna eru 

hornsteinar stjórnsýsluréttarins og samkvæmt lögmætisreglunni þá mega ákvarðanir 

stjórnvalda ekki stangast á við lög.26 Í dómi Hrd. 10. Desember 2007 (634/007) fór minnihluti 

réttarins yfir inntak lögmætisreglunnar og sögðu að í reglunni fælist: 

 
[A]nnars vegar að ákvarðanir stjórnvalds verða að eiga stoð í lögum og hins vegar að þær mega 

ekki vera í andstöðu við lög. Þýðingarmikill kjarni reglunnar er fólginn í því að stjórnvöld geta 

ekki íþyngt mönnum með ákvörðunum sínum nema hafa til þess viðhlítandi heimildir í lögum. 

Við skýringu á valdheimildum stjórnvalda er almennt á því byggt að því tilfinningalegri eða 

meiri  íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er, þurfi að gera strangari kröfur til þess að 

lagaheimild sem ákvörðun er reist á sé skýr. Séu uppi tveir kostir við skýrningu á texta 

lagaheimildar skuli velja þann sem hagkvæmari er þeim manni sem valdbeiting stjórnvalds 

beinist að.  

 

Þá er vert að taka fram að afstaða meirihlutans í þessu máli var sammála þessari afstöðu til 

efnislegs inntaks lögmætisreglunnar.  

4.2 Samspil stjórnsýslulaga við aðra lagabálka 

Í áliti umboðsmanns Alþingis sem ég nefndi hér að ofan, UA 23. maí 2001 (2970/2000), þar 

sem A, starfsmaður Landspítalans, kvartar yfir stjórnsýslukæru vegna starfloka hafi verið 

vísað frá. Umboðsmaður Alþingis taldi þessa frávísun óheimila en engu að síður kemur 49. gr. 

laga nr. 70/1996 í veg fyrir að ákvörðunum stjórnvalda verði skotið til æðra stjórnvalds, nema 

öðruvísi sé mælt fyrir í einstökum ákvæðum laga. Þess vegna er vert að skoða samspil 

stjórnsýslukæu við lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Skyndilega verður áður 

óskráð meginregla og núna mikilvægt lögfest úrræði, stjórnsýslukæra, kæfð þegar kemur að 

uppsögnum ríkisstarfsmanna. Nema ef uppsögnin grundvallist af 21. gr. laga nr. 70/1996, 

matskenndum ástæðum, óhlýðni til dæmis. Þá er hægt að bera ákvörðunina um uppsögnina til 

hlutaðeigandi ráðherra saman ber 44. gr. sömu laga.27 Það verður þá að teljast auðvelt fyrir þá 

sem taka ákvörðun varðandi uppsagnir starfsmanna ríkisins að fela sig á bakvið 49. gr. laga 

nr. 70/1996, þegar í raun og veru varðar uppsögnin atriði sem koma fram í 21. gr. laga nr. 

70/1996. Þannig má koma í veg fyrir að ákvörðun atvinnurekanda um uppsögn starfsmanns sé 

kæranleg til æðra stjórnvald. Tel ég að þarna þurfi að gjalda varhug við. Áhugavert er að 

nefna dóm Hæstaréttar Íslands, Hrd. 24. September 2009 (24/2009), en sá dómur varðar L, 

flugumferðarstjóra, en starfsheiti hans var ,,varðstjóri“. Þann titil hlaut maður eftir að hafa 

                                                           
26 Forsætisráðuneytið: Starfskilyrði stjórnvalda, bls. 18-19. 
27 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3157. 
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unnið sem flugumferðarstjóri í tíu ár, með þessu starfsheiti breytist ekkert varðandi starfshætti 

heldur var þetta einungi titill til launa. Árið 1995 var fellt út ákvæðið sem gaf þér titilinn 

varðstjóri einungis út frá starfsaldri. Nýr kjarasamningur kom í gildi 1997 en þá höfðu verið 

gerðar breytingar á kjaramálum flugumferðarstjóra. Skipt var í tvo launaflokka og 

flugumferðarstjórnar settir í launaflokk A en varðstjórar í launflokk B. L var settur í 

launaflokk A en hann taldi sig varðstjóra og lagði fram stjórnsýslukæru vegna misræmi launa 

þar sem starfsheiti hann í ráðningarsamningi var ,,varðstjóri“. Samgönguráðuneytið féllst á 

kröfur L en flugmálastjórn framfylgdi ekki úrskurði samgögnuráðuneytis. Hæstiréttur sagði að 

niðurstaða flugmálastjórnar væri á grundvelli vinnuréttar en ekki stjórnsýsluréttur og L hefði 

því aldrei átt kærurétt samkvæmt 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga og 49. gr laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkinsins. Hæstiréttur tók fram að úrskurður samgögnuráðuneytis væri 

því markleysa og ekki hægt að byggja á því. Í framhaldi af þessum dómi er hægt að nefna álit 

UA 27. júní 2000 (2569/1998). A kvartaði yfir úrskurði utanríkisráðuneytisins. A hafði lagt 

fram stjórnsýslukæru vegna ákvörðunar ríkislögreglustjóra og lögreglustjórans á 

Keflavíkurflugvelli, en honum hafði verið synjað um staðfestingu á ráðningarsamningi og 

kærði það til æðra stjórnvalds, utanríkisráðuneytis. Utanríkisráðuneytið tók fram að sökum 

49. gr. laga nr. 70/1996 gæti A ekki kært ákvörðunina. Umboðsmaður Alþingis var sammála 

þeirri rökfærslu en benti þó á 14. gr. stjórnarskrárinnar, að ráðuneytinu bæri engu að síður að 

fjalla um erindi A þó svo ekki væri hægt að taka það til úrskurðar sem stjórnsýslukæru. Sem 

betur fer er möguleiki fyrir starfsmenn ríkis að leita til umboðsmanns Alþingis, en ég tel 49. 

gr. laga nr. 70/1996 ganga lengra en nauðsyn krefur og með því að meina starfsmenn ríkisins 

að fá sínum rétti fram með stjórnsýsukæru. Starfsmenn ríkisins búa yfir ákveðnum réttindum, 

og er áminning í starfi nauðsynlegur undanfari lögmætrar uppsagnar ef rekja má ástæður til 

starfsmannsins sjálfs, saman ber 21. gr. laga nr. 70/1996. Áminning ríkisstarfsmanns er 

stjórnvaldsákvörðun í skilningi stjórnsýslulaganna. Í áliti UA 26. júlí 1999 (2475/1998) 

kvartaði A yfir skriflegri áminningu sem honum var veitt af skólameistara fjölbrautarskólans 

X. Það kom fram í áliti umboðsmanns að þó svo að ákvörðun áminningarinnar væri byggð á 

21. gr. og 14. gr. laga nr. 70/1996 þá væri sú ákvörðun að veita ríkisstarfsmanni áminningu 

stjórnvaldsákvörðun og rakti umboðsmaður fyrirmæli stjórnsýslulaga þegar kemur að efni 

rökstuðnings áminningar. Í Hrd. 1. mars 2007 (438/2006) þá var Þ sviðsstjóri 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hafði verið áminntur þrisvar þar til hann fékk sent 

uppsagnarbréf. Þ taldi taldi uppsögnina ólögmæta og sagði að hvorki starfsmannalaga né 

stjórnsýslulaga hefði verið gætt. Hæstiréttur tók fram að Sinfóníu hljómsveit Íslands í 

skilningi starfsmannlaga væri ekki ríkisstofnun, hins vegar væri hún stjórnvald og bæri því að 
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fara eftir almennum stjórnsýslulögum. Samkvæmt ofangreindu er veiting áminningar 

stjórnsýslumál. Annars vegar ef uppsögnin á rætur sínar að rekja til ástæðna eins og 

hagræðingar í rekstri þarf enga slíka áminningu og einstaklingur getur ekki kært þá ákvörðun 

til æðra stjórnvalds. Þannig yrði torvelt að leita réttar síns ef grunur liggur fyrir því að ekki sé 

verið að gæta málefnalegra sjónarmiða og í raun einungis verið að reyna að komast hjá 

stjórnsýslukæru. Samspil stjórnsýsluréttarins og starfsmannalaga er ábótavant. Ekki er að sjá 

að markmiði stjórnsýslulaganna sé fylgt eftir þegar starfsmannalögin koma til sögu. Trygging 

réttaröryggis borgaranna í samskiptum sínum við stjórnsýsluna virðist þá litlu skipta.28 Í Hérd. 

Rvk. 16. maí 2012 (E-3673/2011) var sjúkraliði á Hrafnistu, M, sagt upp með vísan til 

skipulagsbreytinga. M mótmælti þessu og benti á samkomulag sem hafði verið í gildi frá árinu 

1993 og ætti því að fara eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna, enda var M í þjónustu 

ríkinsins. Þar að auki hafði M sterkan grun að raunverulegar ástæður sem lágu að baki 

uppsagnarinnar væru ekki skipulagsbreytingar. Ákveðið samtal hefði átt sér stað og voru 

ástæður uppsagnarinnar ávirðingar sem komu fram í  samtali við hjúkrunarforstjóra. Geðþótti 

eða tilviljanir mega aldrei ráða niðurstöu máls. Í þessu máli er sönnunarfærsla M 

vandmeðfarin og sýnir hversu auðvelt er að fela sig á bakvið hagræðingu í rekstri eða 

svokallaða skipulagsbreytingu. Atvinnurekandi ríkisstofnunar getur þannig tekið þá geðþótta 

ákvörðun að finnast einn undirmanna sinna heldur leiðinlegur og viljað losna við hann 

samstundis. Þannig tekst honum að sleppa ferlinu sem felur í sér áminningu, og flokka 

uppsögnina sem hagræðingu í rekstri eða skipulagsbreytingu. Þess vegna tel ég að 

stjórnsýslukæra eigi algjöran rétt á sér þegar kemur að starfsmönnum ríkisins. Í UA 27. 

febrúar 2001 (2877/1999) kvartaði A yfir meðferð félagsmálaráðuneytisins á 

stjórnsýslukærum er hann sendi ráðuneytinu. Stjórnsýslukæra hans laut að uppsögn hans úr 

starfi vegna athugasemda hans en hann starfaði við sambýli fatlaðra en það er rekið af 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra. Umboðsmaður tók fram að ákvörðun um uppsögn 

ráðningarsamnings teldist stjórnvaldsákvörðun. Þar með fór hann yfir 43. gr. og 44. gr. laga 

nr. 70/1996 þar sem  skylt er að veita starfsmanni áminningu ef ástæða uppsagnar er talin upp 

í 21. gr. sömu laga. Áminning er viðvörun stjórnvalds til starfsmanns að ef hann bæti ekki úr 

misfellum í starfi þá kann það að leiða til uppsagnar. Umboðsmaður taldi að starfsmaður hafi 

hagsmuni af því að fá réttindi sín tryggð með því að kynna sér málsástæður og gögn máls sem 

ákvörðunin byggir á. Þannig gæti starfsmaðurinn leiðrétt ákveðnar upplýsingar og komið fram 

öðrum upplýsingum varðandi málsatvik. Þar næst benti umboðsmaður á heimildina sem felst í 

                                                           
28 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3277  og Alþt. 1993, B-deild, bls. 9248. 
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21. gr., en það er að kæra uppsögnina til hlutaðeigandi ráðherra. Slíka kæru bæri ráðherra að 

fara eftir stjórnsýslulögum en ráðuneytið hefði ekki leyst úr þeim málsástæðum af hálfu 

ráðuneytisins sem A hafði byggt stjórnsýslukæru sína á. Sjá má að ákvörðun um frávikningu 

starfsmanns hjá hinu opinbera er stjórnvaldsákvörðun og þess vegna ætti stjórnsýslukæra að 

hafa meiri vigt í þessu samspili stjórnsýslu og starfsmannalaga. Uppsagnir geta ýmist verið 

byggðar á matskenndum grundvelli og þar með fléttast einnig réttmætisreglan inn í þetta 

samspil. Þetta gildir líka almennt um allar ákvarðanir stjórnvalda. Þær skulu vera á 

málefnalegum grundvelli, vel upplýstar, málsmeðferð vönduð, en það eiga stjórnsýslulögin 

einmitt að tryggja.29 Annað samspil stjórnsýslulaga er við sérlög eins og tekjuskattslög, en það 

samspil var komið vel inn á í UA 7. júlí 2017 (9174/2017). Þar hafði A kvartað yfir úrskurði 

ríkisskattstjóra, A hafði lagt stjórnsýslukæru til fjármála- og efnahagsráðuneytisins en það 

vísaði kærunni frá. Frávísunin byggði á því að ráðuneytið taldi að úrskurðir ríkisskattstjóra 

um heimilisfesti væri ekki kæranlegir til yfirskattanefndar né til ráðuneytisins. Þá bar að 

athuga hvort slík frávísun á þessum grundvelli væri í samræmi við lög. Þegar lagt er mat á 

hvort lög eða venjur víki til hliðar 26. gr., almennri kæruheimild stjórnsýslulaga, þá verður að 

hafa það hugfast að þau sjónarmið sem almennt koma upp á yfirborðið þegar reynir á samspil 

stjórnsýslulaga og sérlaga. Mikilvægt er að gæta varfærni þegar ákvæði sérlaga eru túlkuð 

sem frávik frá kröfum stjórnsýslulaga, en þá er einmitt réttöryggi borgarana í hættu. Slík 

frávik er borgurunum í óhag. Orðalag lagaákvæðis í tekjuskattalögum var ekki skýrt á þann 

veg að  það ætti að víkja til hliðar kærurétti samkvæmt stjórnsýslulögum. Litið var til forsögu 

og samanburðar við orðalag annarra ákvæða á málefnasviðinu. Niðurstaða umboðsmanns var 

sú að þessi frávísun hefði ekki verið í samræmi við lög. Eins og áður hefur komið fram þá 

hafa frávísanir á stjórnsýslukæru ekki alltaf verið teknar að vel ígrunduðu máli. Í þessu 

tiltekna áliti er einmitt komið inn á það mikilvæga atriði og þann nauðsynlegan þátt þegar 

réttaröryggi á í hlut, að gæta varfærni þegar túlkun gæti leitt til þess að sérlög feli í sér frávik 

frá kröfum stjórnsýslulaga.  

  

                                                           
29 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 33-34. 
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5 Niðurstöður 

Stjórnsýslukæra er mjög mikilvægt úrræðið til að strykja réttaröryggi málsaðila þegar tekist er 

á um réttaröryggi borgara. Það að svipta borgara þessu úrræði er oft á tíðum gróft brot á 

skrifuðum og óskrifuðum reglum réttarríkisins. Eftir ítarlega umfjöllum um mikilvægi 

réttarúrræðis sem stjórnsýslukæra er, má telja að hún sé ekki a.m.k. ekki að öllu leyti að þjóna 

þeim tilgangi sem liggur að baki lögfestingu hennar. Markmið sem liggur til grundvallar 

stjórnsýslukæru virðist oft lenda undir þegar teknar eru ákvarðanir sem eru í hag ríksins. Oftar 

en ekki eru bersýnilega rangar ákvarðanir teknar og það lítur út fyrir að það sé ansi hentugt og 

þægilegt að vísa stjórnsýslukæru frá. Varðandi samspil stjórnsýslulaga og starfsmannlaga tel 

ég rétt opinberra starfsmanna í hættu. Stjórnsýslukæra er úrræði sem þeir eru oft sviptir og þar 

með njóta þeir ekki þeirrar réttarverndar sem lagaákvæðið 26. gr. stjórnsýslulaga býður upp á. 

Ég tel ekki unnt að afnema slíka réttarvernd, en aftur á móti í þeim tilfellum þar sem sú 

réttavernd ætti að vera til staðar, þá virðast æðri stjórnvöld ekki virða þá réttarvernd sem 

stjórnsýslukæra er. Er sá skilningur staðfestur í álitum þeim sem rakin eru hér að ofan. 
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